Kontrakt og faktura for leje af Vesthallen til ARRANGEMENTER

Vesthallen Skjoldsvej 8, 4200 Slagelse - CVR-nr. 40510613 - Tlf. 58526580 - vesthallen.slagelse@mail.dk
Lejer:
Firma eller forening

FIRMAIDRÆTTEN i Slagelse Kommune

Navn

Kurt Petersen

Adresse

Lumbyesvej 12, 4200 Slagelse

Telefonnumre

40457859 - 58527535

FAKTURA
vedhæftet
Nummer:
XXXX

Arrangementets art:

Legeplads for børn i f. m. Bike & Run

Arrangements dato:

Lørdag den 2. oktober 2010

Timeforbrug:
Starttidspunkt:

Kl. 08.00

Sluttidspunkt:

Kl. 18.00

10,00 timer a' kr. pr. time

Halleje:

450,00

4.500,00

Der betales fra det tidspunkt hallen åbnes og til det tidspunkt den er forladt og klar til rengøring.
Gulvafdækning:
Udlejer pålægger og fjerner gulvplader:

2.000,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

3,00

1.200,00

15,00

900,00

93,75

1.875,00

500,00

500,00

400,00

4.800,00

500,00

1.000,00

Kontraktbeløb:

14.775,00

Lejer pålægger og fjerner gulvplader:
Forbrug af tape:
Leje af borde og stole:
Opstilling og nedtagning af stole:
Opstilling og nedtagning af borde:

400 stole a' kr. pr. stol
60 borde a' kr. pr. bord

Prisen kan forhandles, hvis der ydes medhjælp fra lejers side.
Udlejning af SBK's scene:

20 m2 a' kr. ekskl. moms

Bander: Opstilling og nedtagning af bander.
Rengøring: Oprydning og rengøring.

12 timer a' kr. pr. time

Prisen kan forhandles, hvis der ydes medhjælp fra lejers side.
Miljøafgift:
Leje af en 660 liter affaldscontainer:

Betaling:

2 stk. a' 500 kr. pr. cont.

Kontraktbeløbet indbetales senest 4 uger før arrangementet.

Depositum: Der indbetales et depositum på 50% af kontraktbeløbet - senest 2 uger før arrangementet.
Aflysning:

Ved aflysning af arrangementet indenfor:

4 uger betales 50% af hallejen - 2 uger betales 75% af hallejen - 1 uge betales 100% af hallejen.
Kontrakten er indgået 7. juli 2010 og er først gyldig, når der er indtgået aftale
med cafeterieforpagteren - se også vedhæftede bilag vedr. medhjælp og lejers ansvar .

Lejer

Udlejer - for Vesthallen

